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március
RENDKÍVÜLI KÖZGYŐLÉS!

Amint az a túloldalt látható meghívóból is kiderül, a tavaly megnyugtató végeredménnyel lezárult ügyészségi vizsgálat
észrevételei és javaslatai alapján a MANT Alapszabályát módosítanunk ajánlatos. Egyben alkalom ez a közgyőlés arra
is, hogy a tavaly nyáron elhunyt fıtitkár-helyettesünk, dr. Mészáros István helyét betöltsük. Várjuk kedves Tagtársaink
minél nagyobb létszámú megjelenését a közgyőlésünkön, amely ezúttal nem a szokásos helyszínen lesz.
Kedvezı pályázati hír, hogy a KvVM átutalta a MŐI támogató közremőködésével benyújtott pályázatunk összegének
elsı részletét.

— ☺ —
Ismét gazdagodott azok listája, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást! Igyekeztünk névsorba
szedni az adományozókat:
dr. Borza Tibor, Huba Géza, Rázga Árpád, Sánta Gyula.
Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot (szintén névsorba rendezve):
Apáthy István, dr. Bárczy Pál, dr.Elkán Károly ismét!, dr. Major György, Vass Tamás.
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül!

» ≈ «
Megjegyezzük, hogy bankunktól olykor akár egy hónapos késéssel kapunk tájékoztatást kedves Tagtársaink
befizetésérıl, így megtörténhet, hogy a tagdíj befizetésérıl kiállított kartont is jóval a befizetés megtörténte után tudjuk
csak kiküldeni. Ebben az ügyben a kedves Tagtársak szíves türelmét kell kérje a MANT irodája.


Társaságunk titkársága gyarapodott egy mobil telefonnal, amely munkaidı alatt mőködik. Ezen a Társaság ügyvezetıje
érhetı el – hívószáma: 30/374-29-96.
Itt jegyezzük meg, hogy az APEH újabb 18.236.- Ft-ot utalt a számlánkra, amely az SZJA 1%-a felajánlásából eredt –
köszönjük Tagtársainknak. Ezek szerint a 2007-ben nekünk szánt SZJA 1% felajánlásokból eddig befolyt összeg:

618,746 .- Ft!


– 1% –
Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,
s ha megteheti, beszélje rá erre hozzátartozóit, barátait, ismerıseit is. Mint fentebb olvasható, 2007-ben ismét sikerült
gyarapodnunk ilyen formán!
A felajánláshoz szükséges őrlapot – a mérete miatt – a körlevelünkhöz már praktikusan nem tudjuk mellékelni, ám a
kitöltése értelemszerő. A lényeg az, hogy az adószámunkat azon kell megjelölni. Köszönjük jó szándékát és segítségét!
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